Klubben holder til i De Gule Værksteder

Torsdag den 8. marts: Velkommen tilbage til klubben. Vi spiller Bingo med
gevinster og hygger med sodavand og kage. Bagefter er der mulighed for at
spille brætspil, bordtennis, badminton, pool eller andet. Vi glæder os til at se
jer.

Torsdag den 15. marts: Film- og brætspilsaften. De, der har lyst til at se film
går i kantinen på Østergade, hvor der er mulighed for at se en film og hygge
med chips og sodavand. Og de, der har lyst til at spille brætspil eller andet
bliver i DGV, hvor der er mulighed for at spille brætspil, bordtennis,
badminton, pool eller andet.

Torsdag den 22. marts: Vi tager til det populære Matrix i Aalborg. De, der
ikke tager med, kan blive hjemme i klubben og hygge med nybagte vafler,
bordtennis, badminton, pool, bordfodbold, kortspil og brætspil.

Torsdag den 29 marts: Påskeferie

Torsdag den 5. april: Vi tager i storcentret i City syd og i Bilka. Vi kører fra
DGV kl. 16. Det er vigtigt, at I er på DGV kl.16, da vi kører derfra
samlet kl. 16. Der er mulighed for at kigge butikker i Storcentret, inden de
lukker. Bagefter er der mulighed for at gå i Bilka og shoppe. Vi spiser
aftensmad Carls Jr. I storcentret kl. 18.00. Vi mødes kl. 18.00 ved Carls Jr.
Husk at tage penge eller dankort med, hvis du ønsker at shoppe. Klubben
betaler aftensmad og 1 sodavand. Alle tager med.

Torsdag den 12. april: Vi skal i Action House og bowle og køre Gokart. Alle
tager med denne aften. Klubben giver en sodavand.

Torsdag den 19. april: Forårsfest med DJ Jonas O. Vi hygger med god mad
fra kantinen og derefter er der mulighed for at danse. De, der ikke fester og
danser, kan efter maden være i de tilstødende lokaler og spille alle slags spil.

Torsdag den 26. april: Vi hygger hjemme i klubben med hveder, te og kaffe.
Der er mulighed for at spille bordtennis, pool, badminton, bordfodbold, kortspil
og brætspil.

Torsdag den 3. maj: Tur til Vildmoseporten. Vi kører en tur ud til
Vildmoseporten i Vildmosen, hvor vi oplever naturen omkring vildmosen,
oplever mosekonen brygge og hører lidt om kartoflens historie. Alle tager med.

Torsdag den 10 maj: Kristi
Himmelfartsdag
Torsdag den 17. maj: Tur til Vestre Fjordpark i Aalborg. Vi går en tur i
området, drikker en kop te, kakao eller kaffe og spiser en is. Og for de friske,
er der mulighed for en svømmetur (husk badetøj og håndklæde). Alle tager
med.

Torsdag den 24. maj: Denne aften tager vi til Nørhalne og spiller fodboldgolf.
Alle tager med denne aften. Vi tager pølser med og griller.

Torsdag den 31. maj: Dette er den sidste klubaften i denne her sæson. Vi
går over i kantinen på Østergade og hygger med bål i gården ved kantinen. Vi
laver snobrød og bager pandekager. Der vil også være mulighed for at sidde i
kantinen og spille kort, tegne eller andet. Alle går med. Vi evaluerer sæsonen
rundt omkring bålet og snakker om, hvad vi skal lave til efteråret i klubben.

Eftermiddagstilbuddet er kun for dem, der ikke kan nå hjem mellem kl. 14
og 18. Det betyder, at de medlemmer, der bor i Aabybro, først kommer i
klubben kl. 18.
Hver gang er der mulighed for, at et ikke-klubmedlem kan komme gratis med
(dog ikke til Forårsfesten, som koster 100 kr.). Den heldige bliver den, der
først kommer og spørger. Kontakt Rekke Hird vedr. dette.
Vi glæder os meget til at se Jer. Har du spørgsmål til programmet, kom gerne
og spørg Rekke eller Rikke.
Venlig hilsen Rolf, Rekke, Rikke, Lars V, Michael, Trine og Dennis.
Rekke og Rikke er ansvarlige for klubben og kan kontaktes på: Rekke på
31392868 eller Rikke på 20714426

